
Z  dlouhodobého pohledu byl totiž 
rok 2018 výjimečným co do obje-
mu zobchodovaných transakcí. 
Zbylá období byla méně objemná 

a docházelo pouze k mírným výkyvům mezi 
jednotlivými roky. Z  analýzy přeshranič-
ních fúzí v České republice od roku 2008 do 
konce roku 2019 vyplynul vzestupný trend. 
Českou republiku volí jako nástupnickou 
zemi více korporací, než zde zaniká.

Trh M&A

V roce 2019 bylo v oblasti CEE zaznamenáno 
467 transakcí, z nichž byla ve 135 případech 
zveřejněna kupní cena. Celkový objem pro-
vedených transakcí, u  kterých byla známá 
kupní hodnota, v roce 2019 činil 21 362 mil. 
eur. V  roce 2018 bylo na základě dostup-
ných dat uskutečněno 435 transakcí, u nichž 
byla ve 141 případech zveřejněna kupní 
cena. Celkový objem transakcí se známou 
kupní cenou v roce 2018 byl 41 119 mil. eur. 
Z dlouhodobého hlediska dochází v průmě-
ru ke stále vyššímu objemu zobchodovaných 
transakcí. Co se týká odvětví, dosáhly v roce 
2018 největšího objemu transakce v  oboru 
telekomunikací, v  roce 2019 to byl veřejný 
sektor (Utilities), dále oblast financí a trans-
portu.

Jiří Hlaváč, partner TPA, dále upřesňuje: 
„Na druhou stranu medián EBITDA násob-
ku z  roku 2008 vyšší než 10 nebyl doposud 
překonán, stejně jako počet transakcí, u kte-
rých byla v  roce 2008 známá hodnota. Od 
roku 2008 proběhlo dle známých informací 
v  regionu CEE více než 5 000 transakcí.“ 
Obecně patří mezi nejaktivnější státy ze 
sledovaného regionu Polsko (cca 29% podíl 
na všech transakcích), Rakousko (cca 20 %) 
a Česká republika (cca 18 %). Státy s nejnižší 
akviziční aktivitou, Albánie a  Černá Hora, 
se dohromady podílí cca 1 % na celkovém 
počtu monitorovaných transakcí.

Co se týká České republiky, došlo v roce 2019 
k  85 transakcím, z  nichž byla ve 21  přípa-
dech známá kupní hodnota. Celkový objem 
těchto transakcí se zveřejněnou cenou v ČR 
v roce 2019 činil 6 117 mil. eur. V roce 2018 
došlo v  České republice k  81 transakcím, 
z čehož 23 mělo známou hodnotu. Celkový 
objem transakcí se známou hodnotou na 
území ČR v roce 2018 činil 22 600 mil. eur.

Vybrané významné transakce  
z roku 2019

innogy Grid Holding
• Česká republika, Veřejný sector 

(Utilities-other)
• Objem transakce 1 800 mil. eur

Nejobjemnější transakcí prvního polole-
tí roku 2019 byl prodej 50,04% podílu na 
české společnosti innogy Grid Holding, a.s., 
do rukou australského sdružení investorů 
Macquarie Infrastructure and Real Assets 
operujícího pod investiční bankou Macquarie 
Group. Sdružení se touto transakcí stalo 100% 
vlastníkem. Innogy Grid Holding skrze svou 
dceřinou společnost GasNet, s.r.o., distri-
buuje zemní plyn v České republice s výjim-
kou Jihočeského kraje a  hlavního města, 
ve kterých operují konkurenční společnosti. 
Společnost v  rámci cca 65 tisíc kilometrů 
dlouhé sítě zásobuje 2,3 milionu připojení. 
Hodnota transakce dosáhla 1,8 mld. eur. Této 
transakci předcházel odkup 50,04% podílu 
společností RWE AG od německého vlastní-
ka innogy SE. Hodnota této transakce dosáh-
la 1 850 tis. eur.

Kiwi.com
• Česká republika, sektor E-commerce
• Objem transakce 116 mil. eur

Americká investiční společnost General 
Atlantic Service Comapy, L.P. koupila za 
cca  116 mil. eur 51% podíl v  české společ-

nosti Kiwi.com, s.r.o. Kiwi.com provozuje 
vyhledávač dopravních spojení společnos-
tí, které spolu obvykle nijak nespolupracu-
jí, přičemž do vyhledávání jsou zahrnuty 
téměř všechny druhy hromadných doprav-
ních prostředků. Vedle vyhledávání platfor-
ma zprostředkovává ve spolupráci s  jinými 
webovými stránkami ubytování či pronájem 
aut. Tím cestovatelům zjednodušuje a  zlev-
ňuje cestování. Společnost byla založena 
pod názvem Skypicker v  roce 2012 jako 
vyhledávač levných letenek a již od počátku 
se jednalo o  velmi úspěšný start-up, který 
byl od prvních let v zisku. Navíc, od počátku 
existence společnosti bylo do jejího fungová-
ní investováno pouze 1,4 mil. dolarů.

UPC
• Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, 

Německo
• Objem transakce 18 400 mil. eur

Britská telekomunikační společnost 
Vodafone Group Plc převzala aktivity spo-
lečnosti Liberty Global Plc v České republice, 
Maďarsku, Rumunsku a Německu týkající se 
poskytování kabelového televizního vysílání 
a širokopásmových služeb – vysokorychlost-
ního internetového připojení a pevných tele-
fonních linek. V České republice, Maďarsku 
a Rumunsku se jedná o aktivity pod značkou 
UPC a v Německu o společnost Unitymedia. 
Hodnota transakce dosáhla 18 400 mld. eur.

Přeshraniční fúze

Analýza TPA dále potvrdila rostoucí trend 
přeshraničních fúzí na českém trhu. Za 
zkoumané období 2008–2019 bylo uskuteč-
něno 336 fúzí. V  roce 2019 bylo započato 
a dokončeno rekordní množství – 48 fúzí – 
a v roce 2018 to bylo 44 fúzí. Do České repub-
liky od roku 2008 fúzovalo 227 zahraničních 
společností a z České republiky touto cestou 
odešlo 136 společností. Jako nástupnickou 

Analýza TPA: Vývoj trhu 
M&A a přeshraničních fúzí  
v roce 2019
Poradenská společnost TPA provedla analýzu trhu fúzí a akvizic v roce 2019 v porovnání s rokem 
2018 ve střední a východní Evropě (CEE) a vývoj přeshraničních fúzí v České republice od roku 
2008. Aktivita na trhu M&A v roce 2019 výrazně poklesla oproti předchozímu roku z hlediska 
objemu transakcí ve finančním vyjádření, ale celkový počet uskutečněných transakcí mírně narostl.
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zemi volilo Českou republiku nejvíce korpo-
rací ze Slovenska (106), následuje Kypr (31) 
a  Nizozemí (22). České společnosti odchá-
zejí nejčastěji také na Slovensko (35), na 
Kypr (22) a  do Německa (14). Pouze v  roce 
2012 a  2016 je patrný mírný pokles oproti 
předchozímu roku  – viz tab. 1. Naopak 
v roce 2017 došlo k prudkému nárůstu počtu 
přeshraničních fúzí. Důvodem byl ekono-
mický růst v celé Evropě. Z  tabulky je také 
patrné, že výrazně převažuje typ fúze slou-
čením oproti fúzi splynutím.

Z  analýzy TPA také vyplynulo, že Česká 
republika je považována za atraktivnější 
zemi pro nástupnickou společnost. Volba 
české korporace jako nástupnické společnos-
ti převládá od roku 2012 – viz tab. 2. Pouze 
v  roce 2017 došlo od roku 2012 k  nárůstu 
záměrů realizovat přeshraniční fúzi z České 
republiky do zahraničí a  byl vyšší počet 
českých firem, které fúzí do zahraničí v ČR 
zanikly. Řádek „zanikající i  nástupnická“ 
v  tabulce č. 2 označuje případ, kdy je fúze 
složena z  více zúčastněných společnos-
tí a  jedna česká korporace je v  postavení 
nástupnické společnosti a  alespoň jedna ze 
zanikajících společností je také česká. Vždy 
však v této fúzi musí být přítomna i zanika-
jící zahraniční korporace.

Česká republika je nejvíce oblíbena mezi 
slovenskými korporacemi. Ze Slovenska 
přichází přeshraniční fúzí do České repub-
liky nejvíce společností. V  roce 2019 to 
bylo 10 korporací, 13 v  roce 2018 a  celkem 
106 za uvedené 12leté období. „Důvodem 
je zejména téměř nulová jazyková barié-
ra a  podobnost právních, účetních a  daňo-
vých legislativ obou států. Další zemí, 
jejíž společnosti ve větší míře fúzují do 
České republiky, je Kypr a  také Nizozemí 
a Polsko. Následuje Německo, Lucembursko 

a  Rakousko. Pro zajímavost pouze jedna 
fúze do České republiky za celých 12 let je 
evidována z Bulharska, z Litvy, z Rumunska 
a ze Švédska,“ upřesňuje Jana Skálová, part-
nerka poradenské společnosti TPA.

V opačném směru, tedy ve spektru zemí, do 
kterých fúzuje česká zanikající korporace, je 
pořadí obdobné. České společnosti nejvíce 
mířily na Slovensko, na Kypr a do Německa. 
Pomyslnou čtvrtou příčku obsadily tři 
země – Polsko, Nizozemí a Rakousko.

Celkem se přeshraničních fúzí za sledo-
vaných 12 let zúčastnilo 765 korporací. 
Nejčastěji probíhá fúze mezi dvěma zúčast-
něnými korporacemi. Existují ale výjim-
ky. Největší fúze, co se počtu společností 
týče, proběhla v roce 2014 a zúčastnilo se jí 
11 společností. Sloučeno bylo deset zanikají-
cích korporací ze solárního byznysu, všech-
ny se sídlem v  České republice, do nástup-
nické korporace STANMORE S.àr.l. sídlící 
v Lucembursku. Důvodem pro realizaci byla 
především snaha o  zjednodušení struktu-
ry skupiny pomocí restrukturalizace a  sní-
žení administrativních nákladů. Zajímavé 
také je, že žádná z  deseti zanikajících čes-
kých korporací neměla v  době realizace 
fúze již žádné zaměstnance. V  roce 2019 
pak byla realizována další velká fúze, a  to 
osmi zúčastněných společností. Sedm slo-
venských společností s  ručením omezeným 
fúzovalo do české nástupnické společnos-
ti Teplická dražební společnost s.r.o. Také 
tyto slovenské společnosti neměly žádného 
zaměstnance.

„Jako hlavní důvod a účel přeshraniční fúze 
uváděla většina projektů snahu o zjednodu-
šení vlastnické struktury v kombinaci se sní-
žením administrativních nákladů. Dalšími 
důvody pak bylo rozšíření podnikatelských 

aktivit do dalších oblastí a teritorií, či zlepše-
ní ekonomické efektivity, synergické efekty 
pro celou skupinu a  centralizace podniká-
ní, usnadnění expanze na nové trhy, získá-
ní nových kapacit pro inovace a  podobně,“ 
dodává Jana Skálová, partnerka TPA. •
 

www.tpa-group.cz

Tabulka 1: Počet a druh přeshraničních fúzí

TYP FÚZE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Celkem

SLOUČENÍ 5 10 14 23 20 16 30 35 30 43 44 48 334

SPLYNUTÍ 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

SUMA 5 10 15 23 20 27 30 35 30 43 44 48 336

Tabulka 2: Postavení českých korporací

POSTAVENÍ ČR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

NÁSTUPNICKÁ 2 1 7 5 12 17 20 19 16 19 28 32

ZANIKAJÍCÍ 3 8 5 15 8 8 10 15 13 23 14 14

ZANIKAJÍCÍ I NÁSTUPNICKÁ 0 1 3 3 0 2 0 1 1 1 2 2

SUMA 5 10 15 23 20 27 30 35 30 43 44 48

Zdroje:
Analýza TPA vychází z databáze Mergermarket 
a  dat zveřejněných ve sbírce listin obchod-
ního rejstříku, resp. v  Obchodním věstníku. 
Zařazeny byly pouze takové přeshraniční fúze, 
na kterých je účastna korporace se sídlem 
v  České republice a  fúze byla úspěšně dokon-
čena.
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